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Sluiting SSgN
Wellicht heeft u vernomen dat het SSgN dicht gaat tot aan de
kerstvakantie. Dit omdat zij te maken hebben met een groot aantal
Covid-19 besmettingen bij leerlingen en collega’s, met als gevolg een
groot aantal leerlingen dat in quarantaine zit. Vooralsnog lijkt het erop
dat dit lot ons bespaard blijft. Vorige week constateerden we nog dat
het aantal besmettingen opliep, deze week echter, lijkt de situatie rustig en zijn er weinig meldingen van
besmettingen.
Dorine Pepping, rector

Leerachterstanden
Door alle corona-maatregelen hebben veel leerlingen voor een of meer vakken een leerachterstand opgelopen.
We gaan daar in de komende maanden op een aantal manieren extra aandacht aan besteden. Dit zal gebeuren
door het aanbieden van:
-

extra ondersteuningsmodules tijdens het maatwerk (onderbouw) en de DC-uren (bovenbouw);
inhaallessen in de activiteitendagen na toetsweek 2;
bijlessen die naast de reguliere lessen aangeboden worden.

Meer informatie volgt kort na de kerstvakantie.
Menno Bartlema, conrector

Kerstactiviteit klas 1: schaatsen
Op vrijdag 18 december gaan alle leerlingen van klas 1 samen met de mini-mentoren en
de mentoren schaatsen in het Triavium. Leerlingen kunnen zelf schaatsen meenemen of
tegen inlevering van de schoolpas bij de schaatsbaan huren voor € 5,50. Het dragen van
handschoenen en een jas is verplicht. Het dragen van een muts en/of sjaal wordt
geadviseerd.
e

We verzamelen vrijdag de 18 om 14.25 uur voor de ingang ven het Triavium en gaan als
een groep naar binnen. Om 16.30 uur is het schaatsen afgelopen en gaan we de kerstvakantie in. Het schaatsen
is deze dag de enige activiteit. Leerlingen hoeven daarvoor dus niet op school te komen.
De mentoren zorgen voor iets te eten en te drinken. De horeca in het Triavium is gesloten. Het adres van het
Triavium is: Van Rossenburgweg 2, 6537 TM Nijmegen.
Mentoren klas 1
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Kerstactiviteiten klas 2 t/m 6
Vrijdag 18 december hebben alle leerlingen een
kerstactiviteit met hun mentorgroep of jaarlaag. Er zijn
op deze dag geen reguliere lessen. Met deze gezellige
en feestelijke activiteiten gaan leerlingen een
welverdiende kerstvakantie in.
Programma en tijden zijn als volgt:
1e klassen
De eerstejaars leerlingen gaan schaatsen. Zie voorgaand
bericht.
2e klassen
Alle tweede klassen houden een sponsorloop voor Stichting Kika. Wellicht heeft uw zoon of dochter u al
gevraagd om te sponsoren! Na de sponsorloop hebben de leerlingen samen met hun mentor een kerstbrunch.
Deze activiteit vindt in de ochtend plaats. Exacte tijden vernemen de leerlingen van hun mentor.
3e klassen
3H1:
12.00-13.30 uur Kerstlootjes
3H2:
10.00-12.00 uur Kerstlootjes
3H3:
10.30-12.00 uur Kerstlootjes
3A1:
10.00-12.00 uur Kerstspelletjes
3A2:
10.00-12.00 uur Kerstspelletjes
3G1:
12.00-13.30 uur Kerstbios
Bovenbouw
4 havo: 10.30-12.15 uur Kerstbios
4 vwo: 10.00-12.00 uur Kerstpubquiz
5 havo: 10.30-13.00 uur Kerstbios
5 vwo: 10.00-12.00 uur Kerstpubquiz
6 vwo: 10.00-12.00 uur Kerstpubquiz
Monnikskap
10.30-12.30 uur Kerstpubquiz
Namens de teamcoördinatoren, Mandy van der Velden, teamcoördinator klas 1 en 2

Personeel
Jelmer Fidder (docent Natuurkunde) heeft volgende week een week verlof. Zijn lessen worden overgenomen
door een ervaren collega van buiten onze school: Ad de Jong.
Menno Bartlema, conrector
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Werving nieuwe stijl in tijden van corona
Onze activiteiten voor de werving van nieuwe leerlingen zien er dit jaar anders uit. De voorlichtingsavonden op
de scholen (markten) gaan dit jaar niet door. In plaats daarvan zijn er drie momenten in januari waarop wij een
Open huis houden voor leerlingen van groep 8. Op 12, 14 en 21 januari zijn de leerlingen van groep 8 tussen
16.00 – 18.00 uur welkom om een ‘schooldag’ op het Dominicus College te beleven. Samen met hun
klasgenoten ontmoeten ze hun mentor en volgen ze een aantal korte lesjes. De mentor ontmoet de ouders van
zijn mentorklas tussen 19.00 – 20.00 uur via een online Teams-vergadering. Via onze website kunnen kinderen
en hun ouders zich vanaf 14 december inschrijven voor het Open Huis.
Ook op de Dominicus Xperience op 4 februari pakken we het dit jaar helemaal anders aan. Tijdens een
speurtocht door school maken leerlingen van groep 8 kennis met verschillen vakken en docenten om zo te
ontdekken wat je zoal kunt leren en welke leuke activiteiten je kunt doen op onze school. Vanaf de eerste week
van januari kunnen kinderen zich hiervoor inschrijven via onze website. De Open dag op zaterdag 6 februari
vindt dit jaar digitaal plaats. Er wordt druk gewerkt aan het programma. De laatste informatie over onze
wervingsactiviteiten is te vinden op onze website onder groep 8>kom kijken.
Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR

Kerstsfeer in en om de school..
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl
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